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                        اجتماعی ستين –انجمن فرھنگی 

 

Setin ideell kulturförening                                                                                 2013-08- 11پروتکل   

ان پيامانیسياوش اردو، علی فارسانی، پرويز چھارلنگ، لطفی حيدری، کامر :دبيران حاضر در نشست    

 

سياوش اردو: منشی  

عباس کدخدا، پری کسرائيان، خيبر زالی:  ميھمان  

 

 موارد زير در اين نشست گفتگو، برنامه ريزی و يا تصميم گيری شد 
 

، پرويز چھارلنگ نتوانست از اين انجمن، بعلت غيبت مسئول مربوطهجديد ) احتمالی(درخصوص بازديد از لوکال  -1
 ی از اين لوکال بزودی تريتب داده خواھد شد که نتيجه تصميم گيری انجمن ستينديدار جديد. ل آوردلوکال بازديد بعم

. ان. اط4ع مسئولين امبه را ) اف جلسه دارد. ان. که ام(آگوست  15 قبل ازرا در مورد ماندن يا رفتن از لوکال فعلی 

.اف خواھيم رساند  
 

اج خود در رابطه با استفاده از لوکال ستين را در آخر ماه آگوست دريافت انجمن بازنشسته گان کليدھای مورد احتي -2
.تا آن زمان کامران پيامانی کليدھای خود را در اختيار آنان قرار خواھد داد. خواھند کرد  

 

شھناز (چھارلنگ با مسئول قبلی اين کار . پری کسرائيان مسئول اجاره دادن لوکال ستين به ھموندان خواھد بود -3
.تا وی با کسرائيان ھماھنگ و ھمکاری نمايدتماس خواھد گرفت ) رياحی  

 

مسئوليت اين دوره . برگزار ميشود 14.00-15.00روزھای يکشنبه بين ساعت ک4س آموزش سوئدی مقدماتی  -4
.آموزشی بعھده اسفنديار داوودی ميباشد  

 

ضمنا . برگزار ميگردد)نبه، دوشنبه، چھارشنبهروزھای ش(نفر شرکت کننده سه روز در ھفته  9آموزش سنتور با  -5
اولين اجرا . در سومين شنبه ھرماه کنسرت سنتور نوازی توسط اين دوستان برای ھموندان ع4قمندان اجرا می گردد

.ميباشد 19.00 ت، ساعتساعت آغاز کنسر. از ماه سپتامبر خواھد بود  

ئی ميل به ھمه ھموندان . از طرف اداره کار باشد برای ھمکاری با انجمن مورد نياز است 3يک نفر که شامل فاز -6
راديو صبح شنبه با شما ھم اين خبر را . ارسال شود تا چنانچه کسی اين شرايط را داشته باشد با انجمن تماس بگيرد

.برای شنوندگان خود پخش خواھد کرد  

آنھا اميدوارند که ساير انجمن ھا نيز . ايجاد يک تيم فوتبال داخل سالن ميباشنديک گروه از جوانان ستين ع4قمند به  -7
دبيران انجمن ستين اين ايده را مثبت ارزيابی کرده و . کاری مشابه بکنند تا بتوان يک سری مسابقات را برگزار کرد

.از آن حمايت ميکنند  

شود که سمينار و ک4سھای آموزشی از قبيل ک4س يک ئی ميل به ھموندان ستين فرستاده شود و اط4ع رسانی  -8
از ھموندان در اين ئی ميل خواسته شود که . انگليسی، شنا، دوچرخه سواری و بھداشت دھان بزودی تشکيل می گردد

چنانچه ايده ای در خصوص ک4سھای آموزشی ديگری يا سميناری داشته باشند و يا اينکه ع4قمند به شرکت در اين 
.ند با ستين تماس بگيرندک4سھا ھست  

.کرون برآورد شده است 20000کرون و درآمد آن حدود  34000ھزينه اردوی تابستانی حدود -9  



________________________________________________________________________________ 

Hemsida   www.setinelor.com         Adress: Vassgatan 3D 415 02 Göteborg        Bankgiro:   294-3520 

E-post:     info@setinelor.com          Tel. 031 196400/Mobil 0733 484 018           Orgnr:  802441-2929 

.برگزار ميشود 17.00آگوست ساعت  25نشست بعدی گرون دبيران ستين در تاريخ  - 10  

 

:پروتکل کنندگان امضاء  

ستين انجمن مسئول مدير - فارسانی علی  

  منشی - سياوش اردو

پروتکل کننده تنظيم - پرويز چھارلنگ   

 
 


